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Úvod:
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. je spoločnosť, ktorej jediným spoločníkom je mesto
Dubnica nad Váhom.
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. (ďalej len spoločnosť) bola založená dňa 6.12.1999 a do
obchodného registra bola zapísaná dňa 30.5.2000 (Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel s. r. o., vložka 12038/R).
Účtovná závierka spoločnosti k 31. decembru 2016 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §
17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2016 do 31.
decembra 2016.
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie.

Predmet činnosti:
Hlavnými činnosťami spoločnosti sú triedenie a zber komunálneho a separovaného odpadu, zimná a
letná údržba vozoviek a komunikácií, údržba zelene, vnútroštátna cestná nákladná doprava.
Od 2.10.2014 do predmetu činnosti bolo doplnené: uskutočňovanie stavieb a ich zmien, asfaltérske
práce, prenájom hnuteľných vecí, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie
dopravných značiek, služby stavebnými mechanizmami, pracovnými strojmi a zariadeniami, vedenie
účtovníctva, prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na
regeneráciu a rekondíciu, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
reklamné a marketingové služby, výroba jednoduchých výrobkov z kovu, opracovanie kovu
jednoduchým spôsobom, správa bytového a nebytového fondu, výkon činností stavebného dozoru
pre pozemné stavby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

Organizácia a organizačná štruktúra:
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. sa delí na dve vzájomne previazané časti - odpadové
hospodárstvo a komunálne služby.
Sídlo spoločnosti na ul. Nádražnej 4007. Je to hospodársky dvor, kde sa nachádzajú kancelárske
priestory vedenia TSM, technické a sociálne zázemie, garáže pre opravy a údržbu techniky s
parkovacími plochami.
Na ulici Andreja Sládkoviča 1678/21 má svoje samostatné prevádzkové priestory odpadové
hospodárstvo - stredisko separovaného zberu (zberný dvor) s dotrieďovacou linkou. Miesto slúži
nielen komunálnemu zvozu, ale aj obyvateľom mesta na odovzdanie vytriedeného papiera, plastov,
kovov a kompozitov, skla, objemného a stavebného odpadu, elektroodpadu a batérií, jedlého oleja,
ale aj nebezpečného odpadu. Jediným triedeným odpadom, ktorý sa nespracováva na zbernom
dvore, je záhradný bioodpad. Ten má svoje miesto na dvoch mestských kompostoviskách. Služby
občanom mesta poskytuje menšie kompostovisko v objekte bývalej mestskej práčovne a pre potreby
kompostovania väčších množstiev bioodpadu, napríklad z údržby mestskej zelene, slúži veľké
kompostovisko situované v intraviláne mesta – za železničnou traťou oproti bývalej Stavoindustrií.
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Nakladanie s odpadmi:
Rok 2016:
SPOLU:

Množstvo
komunálneho odpadu, Množstvo iného odpadu z objednávok
s ktorým sme nakladali (pôvodca: podnikateľských subjektov:
obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom):
8821,816 t (97%)
267,82 t
9089,636 t

Nakladanie s komunálnym odpadom - Mesto Dubnica nad Váhom:
(zahrnuté sú aj množstvá odpadov, ktoré od obyvateľov odobrali iné spoločnosti – podomový výkup
papiera, školské zbery, bioodpad odovzdaný záhradníckymi spoločnosťami)
Mesto Dubnica nad Váhom
r. 2010
Celkové vytvorené množstvo komunálneho 9891 t
odpadu:

r. 2014
10 245 t

r. 2015
r.2016
8959,535
t 10 037,261 t
(+ ? t odpad
z čiernych
skládok,
objednávok
mesta )

Množstvo zhodnoteného odpadu:
Množstvo zneškodneného odpadu:

3497 t
6393 t

4413 t
5832 t

Miera zhodnocovania odpadu:

35,4%

43,1%

3395,655 t
4322,174 t
5563,88 (+? 5715,087 t
t)*
37,9%
43,06%
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V roku 2016 sa oproti roku 2014 znížilo množstvo skládkovaného odpadu o vyše 100 t, mierne nižšie
je aj množstvo zhodnoteného, triedeného odpadu. Porovnanie s rokom 2015 je nepresný údaj,
nakoľko v uvádzanom množstve komunálnych odpadov chýbajú údaje o množstve odpadu z likvidácie
čiernych skládok, a z ďalších objednávok mesta či mestských organizácií. Preto výrazný pokles
množstva odpadu v roku 2015 (o 1285 t oproti roku 2014 a o 1077 t oproti roku 2016 nie je reálnym
odrazom nakladania s komunálnym odpadom, ale je spôsobený neúplnou evidenciou niektorých
zložiek odpadu – objemného odpadu a stavebného odpadu z objednávok mesta (čierne skládky
a pod.), odpadu zo zelene. V roku 2016 vzrástlo oproti roku 2015 triedenie a zhodnocovanie odpadu
– z 37,9% na 43,06 %.
V roku 2016 sa zlepšilo dotrieďovanie najmä objemného odpadu, drobného stavebného odpadu,
dreva a kovov na zbernom dvore, miene stúpla úroveň triedenia všetkých druhov odpadu. Tetrapaky
– kompozity neboli kvôli problémom s odberateľom vyše polroka vyvážané, sú skladované,
odovzdané boli až vo februári 2017. Pneumatiky sa od júla 2016 na zbernom dvore neodoberajú,
nakoľko sa zmenila legislatíva a odoberajú ich len pneuservisy a predajcovia pneumatík.

Triedenie a zhodnocovanie odpadov:

Triedená zložka odpadu:
Papier a lepenka, obaly
Plasty, obaly z plastov
Sklo, obaly zo skla
Drobný stavebný odpad
Objemný odpad (drevo, obaly z dreva)
Bioodpady (zo zelene)
Elektroodpady
Kovy
Šatstvo a textílie, obuv
Kompozitné obaly
Opotreb. pneumatiky a guma
Batérie a akumulátory
Jedlé oleje a tuky
Nebezpečné odpady - motorový olej
Zhodnotené celkom v t:

r. 2010
651
119
280
712
6
1585
59
35
30
3
11
3
3
3 497

r. 2014
815
183
339
803
351
1673
92
51
62
17
17
2
1
3
4 413

r.2015
790,598
200,078
368,06
532
273,52
923,307
85,065
76,96
74,078
22,058
29,515
1,971
1,419
2,034
3395,655

r.2016
870,133
201,208
384,68
790,96
641,6
1102,469
90,34
121,713
87,164
12,55*
13,73**
1,147
1,56
2,92
4322,174

* kompozity sa v druhom polroku len skladovali, neboli odovzdané kvôli externým problémom medzi
OZV ENVI-PAK a odberateľom kompozitov. Tento problém sa rieši v roku 2017.
** zmenou legislatívy už zberný dvor nemôže odoberať pneumatiky, preto v druhom polroku 2016
neboli pneumatiky od občanov odoberané.
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Zhodnotené zložky komunálnych odpadov
1200

papier

1000

plasty
sklo

800

DSO

600

drevo

400

bioodpad
elektro

200

kovy
šatstvo

0

kompozity
pneumatiky

Výrazné zlepšenie oproti predchádzajúcim rokom je v triedení a zhodnocovaní dreva, ako súčasti
objemného odpadu, ďalej drobného stavebného odpadu, kovov – čo je výsledok opatrení pri
sezónnom odvoze objemného odpadu od bytových a rodinných domov a precíznejšieho
roztrieďovania odpadov od občanov na zbernom dvore.
V roku 2016 bol zisk mesta Dubnica nad Váhom z odpredaja druhotných surovín - t.j. z niektorých
druhov triedených odpadov, spolu 49.668,61 € bez DPH v prvom polroku 2016 (zisk z odpredaja
papiera, plastov, skla, kovov poukazovala spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. na účet mesta
Dubnica nad Váhom). V druhej polovici roka 2016 už náklady aj príjmy z nakladania s vybranými
prúdmi triedeného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, kompozity) znášala v zmysle novej odpadovej
legislatívy tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov – spoločnosť ENVI-PAK, a. s.
Náklady za zvoz, dotrieďovanie a lisovanie triedených zložiek odpadu, za prevádzku zberného dvora
a poplatky za odovzdanie niektorých druhov triedených odpadov (drevo, triedené stavebné odpady
na recykláciu, nebezpečné odpady) boli mestu faktúrované v celkovej výške 139.949,41 € bez DPH,
v prvom polroku aj suma 90.772,73 € bez DPH za zvoz a dotrieďovanie papiera, plastov, skla, kovov a
kompozitov. V druhom polroku už náklady na tieto prúdy odpadu hradila organizácia zodpovednosti
výrobcov ENVI-PAK a.s.

Zneškodňované odpady na skládke:
Na skládku Luštek spoločnosti Spoločnosť Stredné Považie, a. s. Trenčín boli uložené nasledovné
zložky odpadov:

Zmesový komunálny odpad
Drobný stavebný odpad
Objemný odpad
Ostatné zneškodnené
Zneškodnené celkom

r.2010
4704 t
613 t
904 t
171 t
6 393 t

r.2014
4318 t
796 t
438 t
281 t
5 832 t

r. 2015
4220,95 t
799,37 t
459,53 t
84,03 t
5563,88 t +? t

r. 2016
4374,87 t
548,16 t
611,28 t
180,777 t
5715,087 t
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Zneškodnené odpady

TKO
stavebný odad
objemný odpad
ostatné

Zneškodnený odpad na skládke Luštek:

Katalógové číslo:
Množstvo v t:
Cena za zneškodnenie
1 t v € bez DPH:
Cena za zneškodnenie
1 t v € s DPH:
Poplatok
za
skládkovanie
1
t
odpadu v €:
Cena za skládkovanie
celkom v € vrátane
DPH:

Zmesový
komunálny
odpad
200301

Objemný
odpad
200307

Zmiešané
odpady zo
stavieb
170904

Zmiešané
obaly

259,22
39,9

Drobný
stavebný
odpad
200303,
170107
124,28+164,66
15

4374,87
39,9

611,28
39,9

47,88

47,88

47,88

18

47,88

4,979

4,979

6,6387

4,979

6,6387

231.251,25

32.311,65

14.132,34

6.639,55

9.282,9

150106
170,27
39,9

Za služby v oblasti zvozu zmesového komunálneho odpadu (vrecový zber z podnikov a námestia,
1100 l kontajnerov, 120 l a 60 l kontajnerov, náklady na zakúpenie kontajnerov), prepravy a jeho
uloženia na skládke odpadov bolo mestu Dubnica nad Váhom v roku 2016 fakturované celkom
437.322,56 € bez DPH, z toho bolo 17.902,09 € bez DPH náklady na pravidelný zvoz odpadu z uličných
košov. Náklady na skládkovanie z toho predstavovali sumu: 293.617,69 € s DPH. Mestu bola zároveň
poukázaná aj bonusová platba zo skládky v sume 22.338,70 €. Z uvedeného vyplýva, že príjem TSM
Dubnica nad Váhom s.r.o. bol po odpočítaní nákladov na skládkovanie 121.366,17 € bez DPH. Z tejto
sumy v zmysle zmluvy s mestom naša spoločnosť bola povinná zabezpečiť vývoz zmesového
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komunálneho odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu vrátane opráv a nákupu
odpadových nádob, mzdové náklady, pohonné hmoty, servis a údržbu vozidiel vrátane poistného,
cestných daní a ostatné sprievodné náklady, čo však nie je dostatočný príjem spoločnosti. Po
dlhodobom nemenení cenníku našej spoločnosti voči mestu je potrebné pre rok 2017 upraviť ceny za
nakladanie s odpadmi tak, aby spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. bola schopná
zabezpečovať opravy vozidiel, aby boli v technicky vyhovujúcom a prevádzkyschopnom stave a aby
bolo možné zlepšiť mzdové podmienky našich zamestnancov, ktorých väčšina má minimálnu mzdu.

Zhodnotenie odpadov:
V roku 2016 vytvorili obyvatelia mesta Dubnica nad Váhom 10 037,261 t odpadu, z toho vytriedených
a zhodnotených bolo 43,06% odpadu – 4 322,174 t.
Zhodnoteného bolo o vyše 920 t viac odpadu oproti údajom, uvádzaným za rok 2015, a to najväčší
nárast bol v množstve zhodnoteného dreva z objemného odpadu – o vyše 360 t, drobného
stavebného odpadu o 250 t, kovov o 40 t, papiera a lepenky o 80 t... Týmto bol splnený cieľ, ktorý
sme si stanovili na začiatku roka 2016 - na zbernom dvore precízne oddeľovať jednotlivé druhy
odpadov, s cieľom minimalizovať odpady, ktoré budú zneškodnené na skládke odpadov, a výrazne
zvýšiť zhodnotené množstvá stavebného odpadu a dreva.
Takisto priebežne plníme cieľ zvyšovať počet kontajnerov na zber papiera a plastov, nakoľko
pravidelne dochádza k preplneniu kontajnerov niekoľko dní pred ich vývozom. Tým dochádza
k odhadzovaniu triedených zložiek do kontajnerov na zmesový komunálny odpad a znižovaniu miery
triedenia odpadov. V roku 2016 bolo rozmiestnených 15 kontajnerov na zber papiera a 17
kontajnerov na zber plastov. So zvyšovaním počtu kontajnerov na zber triedených zložiek odpadu
pokračujeme aj v roku 2017.
S cieľom zvyšovať environmentálne povedomie a informovanosť obyvateľov mesta o správnom
nakladaní s komunálnymi odpadmi sme priebežne pripravovali a uverejňovali články v miestnej tlači,
na webstránkach mesta a TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.. Žiakom škôl a škôlok sme predstavili
činnosť zberného dvora.

Ciele pre nasledujúce obdobie:
V roku 2017 a nasledujúcich treba pokračovať v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom v šírení
informácií občanom, aby poznali pravidlá nakladania s komunálnymi odpadmi v našom meste,
využívali legálne možnosti vývozu odpadu, nezakladali čierne skládky a aby nakladanie s odpadmi
viedlo k zvyšujúcej sa úrovni zhodnocovania odpadov a zlepšovaniu čistoty a poriadku.
Pre zabezpečenie zlepšovania úrovne triedenia a zhodnocovania komunálnych odpadov je potrebné
jednak dostatočné množstvo kontajnerov na zber triedených zložiek odpadu, postupné znižovanie
množstva kontajnerov na zmesový komunálny odpad (čomu však musí predchádzať dostatočná
osveta a komunikácia s jednotlivými bytovými domami či podnikmi), jednak zodpovedné
dotrieďovanie odpadov na zbernom dvore, ako aj pri sezónnych zvozoch objemného odpadu z mesta.
V spolupráci s mestom je potrebné vyriešiť nakladanie s odpadmi na Námestí Matice slovenskej
a v priľahlých objektoch, kde v rámci bezkontajnerovej zóny dochádza k nekontrolovateľnému
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zakladaniu čiernych skládok, absentuje triedenie odpadov a mestu unikajú značné finančné
prostriedky pri výbere poplatku za komunálne odpady, keďže jednotlivé prevádzky nemajú zakúpené
vrecia na komunálny odpad od mesta.
Veríme, že spoločným úsilím pri nakladaní s odpadmi v budúcom období dosiahneme pri triedení
a zhodnocovaní komunálnych odpadov ešte lepšie výsledky a osvetou medzi obyvateľmi zlepšíme aj
čistotu a poriadok v meste.

Údržba mestskej zelene:
Údržba mestskej zelene v starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. v roku 2016 predstavovala
161.798 m2 výmery zelene, z toho je 152.343 m2 výmera kosených trávnikov v lokalitách:











Prejta
cintorín Dubnica nad Váhom - stará časť
cintorín Dubnica nad Váhom - nová časť
cintorín Prejta
cintorín Lieskovec
ulica Školská
námestie Sv. Jakuba
Centrum I
kostol a okolie
ulica Gagarinova

Ťažisko prác, prevádzaných na týchto plochách, spočíva najmä v starostlivosti o trávniky a ostatné
výsadby, starostlivosti o mobilné nádoby, odstraňovaní ruderálneho porastu a chemickom
odburinení spevnených plôch, odburiňovaní živých plotov, mobilných výsadieb a ich zálievke, ako aj
odburinení spevnených plôch. Najvýznamnejšou časťou údržby bolo kosenie a hrabanie trávnikov, ich
čistenie od odpadkov a zber opadaného a naviateho lístia. Okrem týchto lokalít sa staráme aj
o údržbu zelene na námestí Matice slovenskej, na oboch železničných nadjazdoch a iných plochách.
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Zimná a letná údržba komunikácií:
Jednou z najkritickejších činností a služieb ktoré TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. vykonávajú, je
zimná údržba komunikácií, ktorá si vyžaduje najväčšie nasadenie techniky a ľudských zdrojov.
V prípade nepriaznivého vývoja počasia sa dotýka zimná údržba väčšiny zamestnancov spoločnosti a
je im vyhlasovaná v takomto prípade pracovná pohotovosť tak, aby bol zabezpečený adekvátny stav
komunikácií v meste podľa stanoveného harmonogramu, kritérií a potrieb určených plánom údržby
mestských komunikácií.
V roku 2016 bolo počas vykonávania zimnej údržby komunikácií spotrebované v mesiacoch január,
február a marec 2016, spolu s mesiacmi november a december 2016:





Inertného posypového materiálu (kamenná drť)
Chemického posypového materiálu (cestárska soľ)
Ekogrid (ekologický posyp)

.....
.....
.....

142,85 t
87,40 t
175 kg

Letná údržba - ako sa nazýva, aj keď ide z pohľadu dôležitosti a objemu prác skôr o jarnú a jesennú
údržbu komunikácií - zahŕňa v sebe vyčistenie chodníkov, ciest a iných plôch, ktoré boli počas
zimných mesiacov ošetrované inertným posypom. V jesenných mesiacoch ide o odstránenie
napadaného, či naviateho lístia.

Aj v roku 2016 sa spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. zapojila do obnovy a rekonštrukcie
infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom. Uzatvorili sme zmluvy na prevedenie opráv, úprav,
rekonštrukcií alebo výstavby dopravnej infraštruktúry mesta Dubnica nad Váhom:
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Parkoviská pre BD 634 Pod kaštieľom
Parkovisko Nad kostolom
Parkoviská pre BD 424, 438, 440
Parkovisko pre BD 955 Pod hájom a zdravotné stredisko
Rekonštrukcia domu smútku
Rekonštrukcia chodníkov a parkoviska pre BD 84
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ s MŠ Centrum II, pavilón G a H - zateplenie fasády,
výmena okien a svietidiel
Rekonštrukcia bezbariérových chodníkov pre BD 1088 Hasičská ulica
Rekonštrukcia chodníka BD 627

Zamestnanci:
Stav zamestnancov k 31.12.2016 bol 47, z toho vedúci zamestnanci 2.
TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. v kontexte novej stratégie rozvoja ktorá sa do života začala zavádzať
v roku 2015, sa svojim zamestnancom maximálnou možnou mierou snaží zlepšiť pracovné
podmienky. Práca v stredisku separovaného zberu, pri zbere komunálneho, ale aj triedeného
odpadu, pri vykonávaní údržby mestskej zelene, či pri zimnej údržbe komunikácií nie je jednoduchá.
Aj z toho dôvodu vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na zlepšovanie hygieny práce a sociálneho
zázemia zamestnancov. Samozrejmosťou je zabezpečenie kompletného očkovacieho programu pre
zamestnancov prichádzajúcich do styku s komunálnym a separovaným odpadom. Odborný rozvoj
pracovníkov je zabezpečovaný všetkými potrebnými školeniami od elementárnej bezpečnosti práce,
až po špeciálne školenia odbornej spôsobilosti potrebné k práci s technikou používanou pri výkone
činnosti.
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Zo života spoločnosti v roku 2016:
O dobrom smerovaní spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. svedčia udelené ocenenia
a dôkazom sú aj hospodárske a kvalitatívne ukazovatele, ako aj nová koncepcia a stratégia rozvoja
predstavená v roku 2015 riaditeľom Ing. Štěrbom, s ktorej výsledkami sa už denne stretajú obyvatelia
mesta a pociťujú ju aj zamestnanci spoločnosti.
Začiatok roku 2016 patril najmä pokračovaniu zimnej údržby v sezóne 2015/16. Táto je prioritnou
a ťažiskovou činnosťou vykonávanou našou spoločnosťou, spolu so zberom a triedením (zmesového
a separovaného) komunálneho odpadu, ktorý v čase po Vianociach, Silvestrovských a Novoročných
oslavách prechádza veľkou zaťažkávacou skúškou. Úvod kalendárneho roku patril aj niekoľkým
termínom zvozu vyložených vianočných stromčekov.
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V roku 2015 prebehlo ťažisko prác, prevádzaných väčšinou vo vlastnej réžii, na celkovej rekonštrukcii
sociálnych priestorov a prvým dosiahnutým výsledkom začiatkom februára 2016 boli nové pánske
šatne na hospodárskom dvore. V zmysle jedného zo základných pilierov rozvoja spoločnosti TSM
Dubnica nad Váhom sme dosiahli podstatné zlepšenie pracovných podmienok a sociálneho zázemia
zamestnancov spoločnosti.

Približne po dvoch týždňoch od uvedenia nových šatní do prevádzky mali zamestnanci spoločnosti
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. opäť dôvod k radosti. Tento krát ich potešila nová konferenčná
miestnosť - zodpovedajúci priestor, v ktorom prebiehajú aj za pomoci moderných technológií
(počítač, projektor) školenia zamestnancov, pravidelné porady, či ranné rozdeľovanie prác a
povinností. Na jednom mieste je zároveň sústredené aj logistické centrum nasadenia ľudí s veľkou aj
malou technikou a miesto pre vypisovanie celej agendy spojenej s prevádzkou motorových vozidiel
jej obsluhou. Vznikol dôstojný priestor, kde si môžu zamestnanci odpočinúť v suchu a teple počas
pracovnej prestávky, zjesť desiatu, vypiť kávu, alebo teplý čaj aj počas nočných zimných služieb pri
údržbe mesta.
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Dôležitým miestom, vlastne srdcom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., dodávajúcim energiu takmer
všetkým mechanizmom, je nádrž s výdajným stojanom na naftu. Zariadenie, bez ktorého je normálne
fungovanie našej spoločnosti len ťažko predstaviteľné. Ako vraví jeden z Murphyho zákonov: „Čo sa
môže pokaziť, sa aj pokazí“ sa stalo skutočnosťou. Po desiatkach rokov fungovania odmietol ďalej
poskytovať svoje služby práve výdajný stojan, ktorého oprava sa stala pre nedostatok archaických
náhradných dielov neuskutočniteľnou.
K nádrži, ktorá si vypýtala už aj tak potrebné vyčistenie, odkalenie a konzerváciu v podobe
ochranného náteru spĺňajúceho platné normy označenia, bol pripojený nový stojan, napojený na IT
spoločnosti, umožňujúci lepšiu kontrolu výdaju PH.

Do radu technického, či iného vybavenia vyžadujúceho urgentný zásah sa dostala aj montážna jama
v opravárenskej dielni veľkých mechanizmov na Nádražnej ulici. Dôvodom bol už havarijný stav, ktorý
začal ohrozovať dokonca bezpečnosť a zdravie pri práci. Celkovou rekonštrukciu sme odstránili
morálnu zastaranosť a dosiahli podstatne lepšiu schopnosť plniť úlohy na ňu kladené pri oprave
vozového parku ťažkej techniky.
Skupinu technického a iného vybavenia, ktoré prešlo v roku 2016 zásadnou zmenou, dopĺňa aj nové
oplotenie prednej časti areálu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. na Nádražnej ulici, ktoré spolu
s novou vstupnou bránou a vchodom nahradilo rozpadávajúci sa plot z vlnitého plechu. V tomto
prípade je dôležitá nielen funkcionalita, ale svoju úlohu zohráva aj vzhľad, ktorý podčiarkuje prerod
našej spoločnosti aj navonok a prispieva nielen k jej reprezentácii, ale aj k náležitej reprezentácii
mesta Dubnica nad Váhom.
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Odovzdaním novej pánskej šatne a konferenčnej miestnosti začiatkom roku 2016 do užívania sa
zlepšovanie pracovných podmienok a sociálny rozvoj nezastavil. Naopak, celý tento program dostal
ďalší stavebný kameň ešte v roku 2016 - kompletnou rekonštrukciou prešlo dámske a pánske WC,
spoločne s umyvárňou a sprchami pre zamestnancov. Popri týchto rekonštrukciách sa vyriešil aj
havarijný stav kanalizácie. Zásadné zmeny k lepšiemu a kultúrnejšiemu pracovnému prostrediu sa
udiali nielen v stredisku na Nádražnej ulici, ale aj v aj v stredisku triedeného zberu (zberný dvor).
Administratívne priestory sa dočkali nového riešenia a veľmi potrebnej zmeny k lepšiemu štandardu,
zodpovedajúcemu potrebám našich zamestnancov a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

K nenaplánovanej činnosti, ktorú vykonávala naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. v roku
2016 patrila najmä operatívna likvidácia čiernych skládok v intraviláne a extraviláne mesta, údržba
zelene podľa požiadaviek oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia
mestského úradu, údržba a zveľaďovanie mestského mobiliáru a riešenie kalamitných situácií.

16

Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je partnerom asi všetkých aktivít, ktoré sa týkajú
čistenia mesta a jeho okolia. Robíme to radi a vždy privítame akúkoľvek iniciatívu a spoluprácu ktorá
znamená čistejšie mesto, jeho okolie a kultúrnejšie prostredie, v ktorom žijeme.
Najvýraznejšou činnosťou v tomto smere, zároveň aj najdôležitejšou aktivitou z pohľadu spolupráce
s obyvateľmi mesta, členmi záujmových organizácií, žiakov škôl či zamestnancov firiem je Dubnická
enviro-jar a brigády usporiadané ku Dňu Zeme.
Aj tie v roku 2016 boli veľmi bohaté z nášho pohľadu. Spolupodieľali sme sa na vyčistení všetkých
záhradkárskych a chovateľskej kolónie aj s okolím, priestoroch okolo múru ZTS smerom do Lieskovca
a v okolí Billy, čistení potoka Dubnička a podobne.

Každá takáto akcia, konaná v súčinnosti s obyvateľmi mesta má jeden veľmi dôležitý aspekt. Tým je
budovanie a zlepšovanie environmentálneho povedomia. K tomuto majú prispievať každoročne,
rovnako aj v roku 2016, usporadúvané návštevy detí na dvore separovaného zberu. V zmysle
myšlienky „je lepšie jeden krát vidieť ako tisíc krát počuť“ majú tieto edukačné akcie veľmi veľký
význam pri výchove našich detí a mládeže, vedúcej k zodpovednosti za naše životné prostredie
a čistotu okolia, v ktorom žijeme.
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Výnosy a náklady:
Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v roku 2016 dosiahla svojím hospodárením zisk po
zdanení 13.516 eur.

Výnosy
Externé objednávky
ZU
Lokality
VZ ostatné
Vývoz KO
Zber separovaný, extra, zmesový
KO ostatné
Externé zmluvy
Ostatné výnosy
Celkom

EUR
28 711
39 189
79 896
133 383
399 381
246 325
203 022
736 856
23 064
1 889 827

%
2
2
4
7
21
13
11
39
1

Výnosy:

2% 2% 4%
7%

Externé objednávky
ZU

40%

Lokality
VZ ostatné
21%

Vývoz KO
Zber separovaný,extra,zmesový
KO ostatné

11%

13%

Externé zmluvy
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Náklady
PHL
Náhradné diely na autá
Náradie
ND ostatné
ZU
Ostatné materiálové náklady
Energie
Opravy autá
Opravy ostatné
Nájom
Uloženie odpadu
Externé služby
Ostatné služby
Mzdové a ostatné soc. náklady
Dane a poplatky
Náklady na hospodársku činnosť
Odpisy
Ostatné náklady
Celkom

EUR
39 334
32 470
23 774
18 646
10 895
38 064
15 591
18 703
38 035
18 397
253 113
624 012
92 849
556 908
15 615
14 119
44 561
21 225
1 876 311

%
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
13
33
5
30
1
1
2
1

Náklady:

1%
1%
1%

1%
2%

1%

1%

2%

2% 2% 1%

1%

2%
1%

30%

13%

PHL

Náhradné diely na autá
Náradie
ND ostatné
ZU
Ostatné mater.náklady
Energie
Opravy autá

5%
33%

Opravy ostatné
Nájom
Uloženie odpadu
Externé služby
Ostatné služby
Mzdové a ost.social.náklady
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Návrh na rozdelenie zisku:

Zisk po zdanení za rok 2016

13.516 eur

Nerozdelený zisk

9.516 eur

Sociálny fond

4.000 eur

Ostatné skutočnosti:
Spoločnosť v roku 2016 nemala výdavky v oblasti výskumu a vývoja, neobstarala do svojho vlastníctva
vlastné akcie, dočasné listy, a ani obchodné podiely, akcie, alebo dočasné listy ovládajúcej osoby.
Spoločnosť ako súčasť konsolidovaného celku je povinná zverejňovať údaje podľa osobitných
predpisov, s výnimkou uloženia výročnej správy do zbierky listín a zverejnenia súvahy a výkazu ziskov
a strát v skrátenej forme v Obchodnom vestníku.
Spoločnosť nemá obchodnú zložku v zahraničí.
Spoločnosť svojou činnosťou má vplyv na životné prostredie ale nemá povinnosť dodržiavať
špecifické predpisy v tejto oblasti a spoločnosti nebola udelená žiadna pokuta.
Hospodárenie v roku 2017 je ovplyvnené finančnou situáciou mesta Dubnica nad Váhom, ako
jediným vlastníkom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o.
Po dni účtovnej závierky nevznikli žiadne významné udalosti.

Záver:
Cieľom spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. je naďalej aj v roku 2017 zlepšovať úroveň
pracovných podmienok svojich zamestnancov. Veľký dôraz budeme klásť aj na čistotu nášho mesta.
Ďalším z prioritných zámerov je zníženie podielu komunálneho odpadu ukladaného na skládky.
Dosiahnuť to chceme zvýšením podielu separovaných zložiek. Cestu vidíme v zlepšení triedenia a
zberu separovaného odpadu medzi obyvateľmi mesta a aj ich precíznejšom oddeľovaní na zbernom
dvore tak, aby naše mesto Dubnica nad Váhom patrilo aj v budúcnosti medzi popredné na Slovensku
v oblasti triedeného zberu i v oblasti čistoty.
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